Imprimir formulari

SOL·LICITUD D' AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR I SUPORT A L'ESCOLARITAT

SOL·LICITANT
Nom i cognoms o raó social

DNI / NIE / NIF / CIF

Domicili (via)

Núm.

Municipi

Telèfon fix

Codi Postal

Mòbil

Fax

Escala

Pis

Província

Adreça electrònica

PETICIÓ

□ Sol·licito ser beneficiari/a d'un ajut de menjador escolar
□ Sol·licito ajut de suport a l'escolaritat

DADES DE L'ALUMNE

Nom i cognoms

Núm. targeta
sanitària

Data de
naixement

Curs
2013-2014

Centre educatiu

Porta

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA SEGONS LES BASES

Fotocòpia dels documents següents:
-

DNI/NIE, permís de residència o passaport de tots els membres de la unitat familiar.
TSI (Targeta Sanitària Individual) de l'infant.
Volant municipal de convivència de la unitat familiar.
Llibre de família.
En cas de representació legal o acolliment del/la menor beneficiari/ària,
documentació acreditativa d'aquest fet.
En cas de situació familiar de separació de fet, el document notarial o la fotocòpia
dels justificants d'interposició de la demanda o altres documents que demostrin
aquesta situació.
Si la separació és legal o bé hi ha divorci, la resolució judicial que determini aquesta
situació, incloent-hi el conveni regulador.
En cas d'incompliment de l'obligació de pagament de la pensió d'aliments,
documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments.
En cas de guardes compartides, es tindran en compte els ingressos d'ambdós
progenitors.
En cas d'escolarització en centre privat concertat, la resolució del/la director/a del
serveis territorials al Vallès Occidental del Departament d'Ensenyament. En el seu
defecte, document justificatiu emès per l'inspector de zona, per l'equip atenció
psicopedagògica o per la direcció del centre educatiu que certifiqui que el/la menor
beneficiari/ària ocupa una plaça reservada al centre privat concertat

De tots els membres de la unitat familiar d'edat igual o major de 16 anys:

Fotocòpia dels documents següents:
-

-

-

Els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 3 mesos immediatament
anteriors a la present sol·licitud.
En cas de trobar-se a l'atur, certificat del SEPE (antic INEM) amb els períodes
d'inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia percebuda
en els 3 mesos immediatament anteriors a la present sol·licitud. Es pot sol·licitar a
través de www.sepe.es i trucant al telèfon 901 119 999.
En cas de ser pensionistes, certificat de pensió.
En cas de ser autònoms o empresaris, l'última declaració de l'IRPF.
En cas de ser dones víctimes de violència masclista Llei 05/2008 de 24 d'abril, del
dret de les dones a eradicar la violència masclista, no es tindran en compte els
ingressos de l'agressor. Cal aportar la sentència judicial.
En cas que un membre de la unitat familiar rebi una prestació econòmica per
cuidador/a no professional, en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre de
promoció de la autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència, no es tindran en compte aquests ingressos.
En cas de no poder acreditar cap de les anteriors circumstàncies, és necessari
omplir al formulari de sol·licitud la declaració jurada d'ingressos.
El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi el/la menor
beneficiari/ària, o declaració jurada de viure en un habitatge pagant un lloguer si no
es pot justificar documentalment.
Informe de vida laboral actualitzat en la data de la sol·licitud.
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DECLARACIÓ JURADA D'INGRESSOS

DADES DE LA UNITAT FAMILIAR
Nombre total de membres de la unitat familiar :
Nombre de fills menors de 16 anys :

Família monoparental
Família nombrosa
Infant en acolliment

DADES ECONÒMIQUES DE LA UNITAT FAMILIAR
INGRESSOS
NOM I COGNOMS

PARENTIU

INGRESSOS
NETS
MENSUALS

CONCEPTE

SITUACIÓ

LABORAL

TOTALS
DESPESES
Despeses d'habitatge:

/ mes

Hipoteca

Lloguer

Manifesto que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud, així com les que he facilitat als
professionals de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vaslès, que estic assabentat/da de
l'obligació de comunicar als Serveis Socials qualsevol variació que pogués produir-se d'ara endavant i que
estic assabentat/da que la informació derivada de la formalització d'aquesta sol·licitud donarà lloc a un acord
de la Comissió de Govern del Consell Comarcal, per tant, són dades públiques.
Autoritzo a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a sol·licitar de l'agència Estatal d'Administració
Tributària informació de caràcter tributari sobre el nivell de renda de les persones que formen la unitat
familiar, pel reconeixement i atorgament de les corresponents beques de menjador i ajut de suport a
l'escolaritat.

Sant Quirze del Vallès

Data

Signatura del sol·licitant

D'acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, l'interessat dóna el seu consentiment a que les
dades facilitades siguin incloses en el fitxer automatitzat "Ajuts individuals de menjador" propietat del Consell Comarcal del Vallès Occidental i
en el fitxer "Ajuts de suport a l'escolaritat" propietat de l'Ajuntament, per al seu tractament informàtic amb l'única finalitat de gestionar les
sol·licituds d'ajuts individuals de menjador escolar i suport a l'escolaritat. Així mateix, s'informa de la possibilitat que les seves dades siguin
cedides al servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès o viceversa, amb la finalitat de fer el barem de puntuació de
totes les sol·licituds. S'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit presentat en el
Registre d'Entrada a la Ctra. N-150, km. 15 - 08227 Terrassa per als ajuts de menjador i a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (Pl. de la
Vila, 1 08192) en el cas d'ajuts a suport a l'escolaritat.
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